
 
 
 
 
 
 
 
 

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego  

                                   ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji 
 

 

     INTER- / TRANS- / UNIDYSCYPLINARNE METODY – TECHNIKI – STRUKTURY, 
 

 

która odbędzie się 11-12 maja 2019 roku w Warszawie. 
 
 
 
 
 
 
 

Komitet naukowy: 

prof. dr hab. Maria Dakowska – Instytut Anglistyki UW 

prof. UW dr hab. Anna Kieliszczyk – Instytut Romanistyki UW 

dr hab. Karolina Kumor – Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW  

prof. UW dr hab. Robert Małecki – Instytut Germanistyki UW       

prof. UW dr hab. Izabella Zatorska – Instytut Romanistyki UW 



Tematyka konferencji: Zapraszamy Państwa do namysłu nad ścieżkami, którymi podąża współczesna nauka: począwszy od zagadnień językoznawczych, 

poprzez dydaktykę języków obcych aż po literaturoznawstwo. Zachęcamy zarówno do poruszania tematów tradycyjnych, jak i nowoczesnych, inter-, trans-  

i unidyscyplinarnych, które dowodzą, jak szerokie są horyzonty tej nauki. Nasze rozmowy i rozważania skupią się wokół następujących kręgów 

tematycznych: 

 Dyscypliny/Obszary

 Intermedialność/Multimodalność

 Trans-Latio/Ratio

 Świat w językach

 Metoda → Dydaktyka

 Współczesność – Tradycje i przyszłość

 Świat w literaturach 



Adresaci konferencji: Zaproszenie kierowane jest do doktorantów oraz studentów studiów magisterskich i licencjackich zainteresowanych prezentacją 

swojej pracy naukowej. Studenci studiów licencjackich zobligowani są jednakże do nadesłania zgłoszenia zaopiniowanego wcześniej przez samodzielnego 

pracownika naukowego. 

 

Język konferencji: W celu konsolidacji społeczności młodych naukowców sugerowane są referaty w języku polskim, istnieje jednak możliwość wygłoszenia 

prezentacji w innym języku. 

 

Czas wystąpień: Przewidziany czas wystąpień to 20 minut. Po prezentacji kolejne 10 minut zostanie przeznaczone na pytania oraz dyskusje dotyczące 

prezentowanych zagadnień.  

 

Opłata konferencyjna: 200 zł. Obejmuje koszty organizacji konferencji (catering i materiały konferencyjne) oraz publikację w punktowanym wydawnictwie 

naukowym. 

 

Publikacja: Nadesłane referaty (w dowolnym języku, o długości ok. 25 000 znaków ze spacjami i zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi) 

złożą się na recenzowaną naukowo publikację pokonferencyjną. 

 

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku 

polskim lub angielskim (do 800 znaków ze spacjami) na adres: transdyscyplinarnosc@gmail.com do 15 marca 2019 r. Wiadomość potwierdzająca 

uczestnictwo w konferencji zostanie przesłana do 31 marca 2019 r. Szczegółowy program konferencji wraz z numerem konta bankowego zostanie 

przesłany po skompletowaniu listy uczestników.  

 


